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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van Stichting KEIHAN, een non-profit
organisatie, bestaande uit Afghaansejongeren / studenten, die zich vooral
bezighoudt met het verkleinen van de kloof tussenAfghanen onderling en tussen
de Afghaanse en Nederlandse gemeenschap. Ookproberen wij ontwikkelingshulp
te bieden aan Afghanistan.
Dit jaarverslag geeft een gedetailleerd beeld van wat zich het afgelopen jaar
binnenStichting KEIHAN heeft afgespeeld, zoals een uitgebreide beschrijving van
deverschillende activiteiten. Met dank aan al onze bestuursleden en vrijwilligers
waren we ditjaar in staat om veel van onze doelstellingen te realiseren.
Namens Stichting KEIHAN,
Nilab Karimi
Voorzitter Stichting KEIHAN 2014-2015
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Algemeen verslag
Doelstelling stichting KEIHAN
Stichting KEIHAN stelt zich het volgende ten doel:
1. Hulpverlening aan Afghanen in Nederland als ondersteuning bij onder
andere integratie en educatie.
2. Kennis verschaffen van de Afghaanse en Nederlandse taal en cultuur.
3. Kennismaking van Afghaanse studenten/jongeren onderling in
Nederland.
4. Streven naar hulpverlening aan Afghanen in Afghanistan, in het bijzonder
jongeren als ondersteuning bij educatie en zelfontplooiing.
5. Samenwerking en contact leggen met andere (inter)nationale
organisaties in Nederland en Afghanistan ter realisatie van de
bovengenoemde doelen.

Bestuur
Op 27 juni 2014 zijn Samana Jamsheed en Nilab Karimi als leden van het
Dagelijks Bestuur afgetreden. Per september 2014 was het DB als volgt
samengesteld:
Voorzitter: Nilab Karimi
Penningmeester: Samana Jamsheed
Secretaris: Abbas Abbaspoor

Beleid
In het bestuursjaar september 2014 t/m augustus 2015 is door het bestuur
uitvoering gegeven aan het beleid zoals dat in het begin van het bestuursjaar is
vastgelegd. De implementatie van projecten en toewijzing van gelden heeft
plaatsgevonden volgens het vooropgestelde beleids- en jaarplan voor de periode
september 2014 t/m augustus 2015, vastgesteld via de Algemene Vergadering
(AV).
De belangrijkste speerpunten die het DB voorstelden, vormden de verbetering
van het PR beleid; verbetering van fondsenwervingsactiviteiten en het realiseren
van projecten die een grotere maatschappelijke draagvlak hebben. Daarnaast
trachtte het DB het jaarplan van 2012/2013 voort te zetten.

Financiën
Een uitgebreid verslag van de jaarrekening voor het bestuursjaar vanaf
september 2015 t/m december 2015 is hieronder weergegeven.

Financieel verslag 1 september 2014 t/m31 augustus 2015
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Ik, Samana Jamsheed, nam per 1 september 2014 de functie van penningmeester
over van Achid farooq. Mijn financiële verantwoordelijkheid beslaat het
boekjaar vanaf de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015.
Het afgelopen jaar heeft de stichting in Nederland meerdere malen diverse
vormen van steun ontvangen om ons werk mogelijk te maken. Hieronder vindt u
een beknopt financieel jaarverslag van Stichting KEIHAN over de periode
september 2014 tot en met augustus 2015.

Financiële Rapportage LASTEN
Projecten
Anatomie
Academic Exchange
Pashto lessen
PR
Administratie
NJR
Teambuilding
Seksuele diversiteit
Onvoorziene kosten
Totaal

Lasten
€ 6.240,53
€ 562,70
€ 385,62
€ 194,38
€ 591,00
€ 152,18
€ 1.339,90
€ 864,10
€ 114,24
€ 10.444,65

Financiële Rapportage BATEN
Projecten
Anatomie
Dari lessen
Pashto lessen
Seksuele diversiteit
Skills lab
Maandelijkse donaties
Totaal

Baten
€ 3.053,05
€ 2.040,00
€ 360,00
€ 514,14
€ 6.600,00
€ 344,00
€ 12.911,19

Eindrekening 2014-15
Totaal Lasten
Totaal baten
Saldo

€ 10.444,65
€ 12.911,19
€ 2.466,54

Saldo bank rekening 1 sept 2014
Balans 2014-2015
Debiteuren
Contanten
Vermogen stichting op 30 aug 2015

€ 17.607,30
€ 2.466,54
€ 1.228,00
€ 429,56
€ 21.731,40

Een uitgebreid financieel overzicht met begroting is terug te vinden op KEIHAN
Board.
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Samenvatting september 2014 - augustus 2015
Realisatie beleidsdoelstellingen
Het bestuur heeft geprobeerd de ingeslagen koers van het vorige bestuur voort
te zetten, onder meer de activiteiten die naar buiten toe veel aandacht hebben
gehad in het afgelopen bestuursjaar. Het DB was niet succesvol om alle
beleidsdoelstellingen ten uitvoering te brengen maar heeft haar best gedaan.
Stichting KEIHAN heeft afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt waarbij de
activiteiten en werkzaamheden ook gegroeid zijn.
Fondsenwerving:
Stichting KEIHAN heeft geregeld een beroep gedaan op fondsen ter
(aanvullende) financiering van activiteiten of projecten. Een belangrijk
uitgangspunt van hetafgelopen bestuur was om alles in het werk stellen om nog
meer gebruik te makenvan bestaande fondsen, op zoek te gaan naar sponsoren
en contacten met grotereorganisaties te intensiveren.
Overzicht projecten en activiteiten:
September 2014
Clinical Skills Training Program
This project was established in collaboration with LUMC, Kabul Medical
University, Erasmus MC and IOM. It’s aimed at further developing the basic
clinical skills of the participants who are currently third year medical students at
KMU. Approximately 260 students were trained by members of KEIHAN
Foundation in a period of 2,5 months. The success rate was around 95%. The
students, professors and the board of the university gave extreme positive
feedback regarding the training.
Oktober 2014
Teambuilding
Het bestuur ging samen met de vrijwilligers een avond bowlen in Delft ter
gelegenheid van het nieuwe bestuursjaar
November 2014
Dari Cursus Beginners
De cursus Dari voor Beginners werd dit bestuursjaar nogmaals georganiseerd.
Morsal Alhan gaf voor het eerst de cursus in Den Haag weer. Het was een
succesvolle cursus waarbij acht cursisten de cursus hebben afgerond en een
certificaat gekregen.
November 2014
Dari Cursus Gevorderden
Voor het eerst werd er een cursus Dari voor Gevorderden georganiseerd onder
leiding van Matin Wasei. Er was veel animo van oude cursisten die graag verder
wilden leren. De cursus vond plaats in Utrecht. De cursus werd succesvol
afgerond door zeven cursisten.
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November 2014
Mes Aynak Lezing
Naar aanleiding van de documentaire ‘Saving Mes Aynak werd er in
samenwerking met Matin Wasei een paneldiscussie georganiseerd. De panel
bestond uit de regisseur van de documentaire Brent E. Huffman; Paula de Wijs
van de Buddhist Center Amsterdam; Stephan Carter van Global Witness en prof.
Paul van der Velde.
Februari 2015
Building Bridges
Er werd een thema avond georganiseerd om de medische projecten van KEIHAN
in de spotlight te zetten. De ambassadeur van Afghanistan, IOM en andere
samenwerkingspartners waren aanwezig.
Maart 2015
Pashto Cursus
De cursus Pashto voor Beginners werd dit bestuursjaar voor het eerst
georganiseerd. Shahnaz gaf voor het eerst de cursus in Amsterdam. Het was een
succesvolle cursus waarbij vijf cursisten de cursus hebben afgerond en een
certificaat gekregen.
Augustus 2015
Cursus Nederlands voor Immigranten.
In Den Haag werd er een Nederlands bijspijkercursus georganiseerd voor
immigranten. Deze werd gegeven door twee vrijwilligers. Deze cursus verliep
niet zoals gepland aangezien er veel cursisten waren die verschillende doelen
hadden. Desondanks is deze cursus afgerond in oktober. Besloten is de
organisatie van de cursus te verbeteren aan de hand van de punten uit de
eindevaluatie.
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